
Revisió del POUM de Blanes 

Sessió de retorn i presentació 

Sala de Plens, Ajuntament de Blanes 
12 de juliol de 2017 



1. Benvinguda i presentació  

2. Repàs del procés de participació      10’ 

3. Presentació del POUM aprovat inicialment       45’ 

4. Capacitació per a l’exposició pública                   10’ 

5. Torn obert de paraula – Aportacions      45’ 

6. Cloenda 

ÍNDEX 



Repàs del procés de 
participació 



Pla  

d’Ordenació  

Urbanística  

Municipal 

 

Participació 
ciutadana 



Fase 
d’avanç 

Fase 
d’aprovació 

inicial 

Fase 
d’aprovació 
provisional 

Fase 
d’aprovació 
definitiva 

Fases de la tramitació 

Informació pública 
(30 dies) 

Exposició pública 
(45 dies) 

El procés de participació es dissenya ajustant-se a les 
diferents fases de tramitació d’un POUM 

 

(Veure Programa de Participació Ciutadana) 

http://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/05_planejament_urbanistic/plans_ordenacio_urbanistica_municipal/full_ruta_poum_9maig2015.pdf
http://www.poum.blanes.cat/wp-content/uploads/2016/03/Programa_Participacio_Ciutadana_POUM_Blanes.pdf


Avanç de Pla  
 

• SESSIONS de participació interna a l’Ajuntament 
 

• Creació d’una WEB específica 
 

• ENQUESTA de percepció i expectatives ciutadanes  
 

• SESSIONS de participació ciutadana 
 

• INFORMACIÓ PÚBLICA dels treballs d’avanç del POUM 
 

• INFORME d’aportacions i propostes ciutadanes  

Quines accions s’han realitzat? 



Avanç de Pla  
 

• Creació d’una WEB específica www.poumblanes.cat 

Quines accions s’han realitzat? 

http://www.poumblanes.cat/


Avanç de Pla  
 

• ENQUESTA de percepció i expectatives ciutadanes 
 

• 45 respostes a l’enquesta on-line  

Quines accions s’han realitzat? 

Una vila més tranquil·la per dormir i treballar fora 

Una vila més activa econòmicament, recolzant la 

indústria i tota l'activitat econòmica dins el propi 

municipi 

Una vila més dinàmica que promocioni més el turisme, 

la restauració, el comerç, les excursions... 

S'hauria de permetre el creixement del municipi 

però fins a un límit i en determinades zones 

Prendre mesures per evitar que creixés més, 

consolidant, millorant i rehabilitant la vila 

existent 

No sap/No contesta 

Pel que fa al model de la 
vila, quin model t’agradaria 

per a Blanes? 

Pensant com t’agradaria que 
fos Blanes d’aquí a 20 anys, 

què creus que s’hauria de fer 
en relació al creixement de la 

població del municipi? 



Avanç de Pla  
 

• SESSIONS de participació ciutadana 
 

• 3 sessions de participació temàtiques 

Quines accions s’han realitzat? 

Medi ambient i sostenibilitat 
urbana 

Activitats econòmiques i 
serveis als ciutadans  

Model de desenvolupament 
urbà i mobilitat  

14 d’abril del 2016 
19 assistents 

21 d’abril del 2016 
13 assistents 

26 d’abril del 2016 
19 assistents 



Avanç de Pla  
 

• INFORMACIÓ PÚBLICA dels treballs d’avanç del POUM 
• 2 aportacions rebudes a través de la Bústia Ciutadana de la web 

• Suggeriments  
 

• INFORME d’aportacions i propostes ciutadanes  

Quines accions s’han realitzat? 

Contingut: aportacions recollides a través de les 
diferents eines de participació. 

Objectiu: fer arribar als redactors les expectatives 
i propostes realitzades per la ciutadania. 

 



Fase 
d’avanç 

Fase 
d’aprovació 

inicial 

Fase 
d’aprovació 
provisional 

Fase 
d’aprovació 
definitiva 

... I avui? 

Aprovació inicial (29 de juny de 2017) 

• Sessió de retorn i PRESENTACIÓ de la proposta del POUM 

 

Objectius:  

• Presentació de les línies generals i principals propostes del POUM 

• Capacitació per a l’exposició pública 

 

  
 

 



Properes passes... 

Aprovació inicial  

• EXPOSICIÓ PÚBLICA del POUM aprovat inicialment:  

• Documentació en paper: Centre Cultural Els Padrets (dill-div 9.30-
13.30h). 

• Documentació en digital: web del POUM (apartat de Documentació) i 
web de l’Ajuntament (apartat d’Urbanisme). 

• Petició de còpies en CD: Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (dill-
div 8.00-14.45h). 

 

• TROBADES amb l’equip tècnic assessor del POUM (cal concertar cita). 
 

• INFORME d’aportacions i propostes ciutadanes. 
 

 

 



Fase 
d’avanç 

Fase 
d’aprovació 

inicial 

Fase 
d’aprovació 
provisional 

Fase 
d’aprovació 
definitiva 

Properes passes... 

 

 
 

 

Aprovació provisional i definitiva  

• Publicació i difusió de les versions aprovades 
 

• Informe de resposta a les al·legacions i informes de les administracions 



Presentació del POUM 
aprovat inicialment 





Sistema viari i Mobilitat 





Situació actual 



Xarxa viària principal (nous eixos proposats) 

C-32 = travessera urbana 

Ronda Oest 

Enllaç nord: Ca la Guidó, Mas 
Güelo, Res. Blanes, Mas Borinot i 

Valldolitg 



Xarxa transport públic 

Carril bus segregat 



Xarxa ciclable (cal treure aparcament en la ciutat consolidada) 



Xarxa peatonal (especialment pensada per connectar 
amb zones verdes, equipaments i camins rurals) 



Espais lliures 





Proposta d’espais lliures  en el sòl urbà (cercant la connexió dels espais verds) 



Proposta d’espais lliures en el sòl urbanitzable 



Zona Racó Blau - Pedrets (gran parc urbà de quasi 2 km) 



Zona muntanya de Sant Joan i finca Perpinyà 



Equipaments 





Proposta equipaments dins l'àrea urbana 
(cercant repartiment territorial i possibilitant 
ampliacions dels existents) 



Proposta equipaments  en sòl urbanitzable i en el sòl no urbanitzable) 



Previsions de creixement 





Creixement residencial 

Proposta de sectors de sòl urbà o 
urbanitzable delimitat amb l’objectiu 

de completar buits urbans. 



Els sòls urbanitzables per sobre la 
ctra. Costa Brava passen a ser no 

delimitats (condicionats al 
desenvolupament dels buits urbans) 

per evitar més sectors deslligats. 

Creixement residencial 



Creixement industrial 

Entre la nova Ronda 
Oest prevista i la zona 

industrial actual 



Previsió d’una zona no delimitada 
per a recinte firal / universitat  

(Gran equipament lligat al paper 
de capitalitat) 

Altres 



Altres 



Inundabilitat 



El Pla incorpora l’estudi 
d’inundabilitat per establir els àmbits 
i les determinacions per fer front als 
riscos d’inundabilitat en l’ordenació 

dels diferents usos en el territori. 

Estudis de Planificació dels Espais 
Fluvials (Agència Catalana de l’Aigua) 





Estudi específic de la Riera de Blanes  





Turisme: Càmpings i Hotels 





Càmpings  

El POUM recull els 8 
càmpings amb llicència 

però incorpora la obligació 
de redactar un PEU 



Càmpings  

El POUM no reconeix 
aquests terrenys com a 

zona per implantar activitat 
de càmping i, per tant, en 
proposa la seva extinció.  



Càmpings  

No s’incorporen les dues 
ampliacions d’abans de 2005 





Hotels 

Es proposa incorporar usos 
hotelers amb la transformació 

dels càmpings (11 hotels de 
tamany mitjà) 



Capacitació per al període 
d’exposició pública 



Fase 
d’avanç 

Fase 
d’aprovació 

inicial 

Fase 
d’aprovació 
provisional 

Fase 
d’aprovació 
definitiva 

Com seguir participant: 

A partir de l’aprovació inicial: 
 

• (1) EXPOSICIÓ PÚBLICA del POUM aprovat inicialment  
 

• (2) TROBADES amb l’EQUIP tècnic assessor del POUM 
 

• (3) BÚSTIA CIUTADANA de participació ciutadana de la web 
 

 

 

 



Com seguir participant: EXPOSICIÓ PÚBLICA del POUM 

Els POUMs, un cop se n'ha acordat l'aprovació inicial, s'han de posar a 
exposició pública, per un termini d'un mes.  

(Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya) 
 

• Consulta de la DOCUMENTACIÓ del POUM aprovat inicialment:  

• Documentació en paper: Centre Cultural Els Padrets                           
(dill-div 9.30-13.30h) 

• Documentació en digital: web del POUM i web de l’Ajuntament 

• Petició de còpies en CD: Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà   
(dill-div 8.00-14.45h) 

 

• Presentació d'AL·LEGACIONS: 

• Període (45 dies hàbils): 5 juliol – mitjans d’octubre 

• Cal entrar-les per registre 
 

 

http://www.poum.blanes.cat/documentacio/
https://www.dropbox.com/sh/jo6p9055899poeq/AABoEFiLm2y-FQjlsWUVadFFa?dl=0
http://www.blanes.cat/amic


Com seguir participant: TROBADES I BÚSTIA CIUTADANA 

 

• Es poden concertar TROBADES amb l’EQUIP tècnic assessor de la 
redacció del POUM per: 

• Aclariments 

• Proposta de peticions amb l’objectiu de conjugar interessos 
 

Cal tenir en compte que en aquestes sessions NO s’arriba a acords. 
 

• Es poden seguir fent APORTACIONS a través de la BÚSTIA 
CIUTADANA de participació de la web 
 

 
 

 

 



Torn obert de paraula – 
Aportacions  





Aportacions rebudes agrupades per temàtica 

Temàtica Aportació / Dubte Resposta  

Mobilitat 

La xarxa peatonal 
proposada inclou la zona 
del nucli urbà? 

Sí. Tot i així, cal tenir en compte que el POUM 
únicament fa un dibuix de la xarxa proposada. 
La seva materialització depèn de la voluntat 
de l’Ajuntament.  

Què implica que un camí 
privat sigui considerat 
d’interès públic? 

El camí segueix sent privat però el POUM en 
possibilita l’expropiació per part de 
l’Ajuntament. En aquest cas, normalment 
s’acostuma a arribar a acords amb propietaris.  

No es preveu la connexió 
peatonal amb la zona de 
ca la Guidó? 

Hi ha determinats itineraris per a vianants que 
s’associen al desenvolupament  d’alguns 
sectors, és a dir, de manera progressiva a 
mesura que es vagi desenvolupant la ciutat 
per anar-la relligant.  



Aportacions rebudes agrupades per temàtica 

Temàtica Aportació / Dubte Resposta  

Mobilitat 

Quins vials es preveuen 
a partir de la Plaça onze 
de setembre? 

És possible que acabi canviant el sentit del 
carrer Jaume I i que d’aquesta manera es 
resolgui el problema existent al carrer la Salut 
ja que el Pla Parcial que s’està executant 
permetrà canviar la vialitat de la zona. 

En la proposta es troben 
a faltar seccions ja que hi 
ha certa preocupació en 
l’amplada de les vies. 

És cert que el POUM no incorpora seccions 
viàries (calçada/ carril bus/ carril bici/ vorera/ 
arbrat). No obstant això, cal tenir en compte la 
topografia del municipi (zones de molts 
pendents i zones de delta). Cal tenir en 
compte que la C-32 passarà a ser una via 
urbana (no hi haurà el mateix trànsit de pas) 
amb una amplada suficient que permeti una 
secció agradable 



Aportacions rebudes agrupades per temàtica 

Temàtica Aportació / Dubte Resposta  

Mobilitat 

Es preveuen bosses 
d’aparcament per donar 
servei a la demanda 
existent (festes majors, 
estiu,...). Es proposa 
crear park&ride al costat 
de l’estació i soterrat a 
sota de les zones verdes 

El POUM preveu la creació d’aparcament 
lligats a l’estació, zona esportiva Illa de Blanes, 
la Plaça onze de setembre, a l’esplanada del 
port, i soterrat  sota equipaments o zones 
verdes. 

Es considera que la 
connexió des del poble 
fins al Parc del  Racó 
Blau proposat no és 
massa bona. 

En el projecte del Parc, que es preveu que es 
pugui executar per parts, l’accessibilitat serà 
un tema clau a resoldre. Ara per ara, hi ha 
alguns carrers amb continuïtat directa a la 
zona del Parc però falta obrir els accessos      
(C. de les Guilleries, C. d’Alfonso Castelao,...). 



Aportacions rebudes agrupades per temàtica 

Temàtica Aportacions / Propostes /Demandes 

Mobilitat 

Cal fer un Pla de Mobilitat Urbana que posi el focus en la mobilitat no 
motoritzada i en el transport públic. 

Cal buscar alternatives per alliberar el trànsit del C. Ample. 

Cal resoldre el punt conflictiu que suposa el C. De la Salut. 

Falta fer peatonal tota la zona del casc antic. 

Es demana intentar buscar un enteniment amb propietaris de camins que 
passen a considerar-se d’interès públic.  



Aportacions rebudes agrupades per temàtica 

Temàtica Aportació / Dubte Resposta  

Model 
urbà 

Quins són els principals 
canvis de qualificacions 
que proposa el POUM? 

Per la creació de zones verdes o equipaments 
com Racó Blau, càmping la Sardana, 
Valldeburg, finca Perpinyà, etc.... 
També per la nova zona industrial, i per la 
creació d’una zona hotelera a S’Abanell. 
I es desqualifica la part  que quedava de 
l’urbanització Serra Llarga i  Mas Palou 



Aportacions rebudes agrupades per temàtica 

Temàtica Aportació / Dubte Resposta  

Model 
urbà 

Què es preveu al barri de 
Valldolitg? 

Principalment  es preveu la compleció dels 
espais pendents, tot permetent ampliació 
(SUND) si en el futur el barri queda relligat a la 
resta de la ciutat. 

S’incorpora el PERI de 
Nostra Senyora del Vilar? 

Sí, s’incorpora tal i com està, només amb 
alguna rectificació menor. 

Què es preveu 
exactament a la Illa de 
Blanes? 

Es qualifica com a equipament (es manté el 
que preveia el POUM anterior) i, segons 
negociacions amb Generalitat, també s’hi 
incorporaran usos hotelers/comercials. 

Quina és la previsió per a 
l’espai de Pinya de Rosa? 

La finca queda sense aprofitament però la 
propietat demana el retorn dels terrenys 
cedits. Es pot retornar tot excepte els terrenys 
de l’actual Hospital.  



Aportacions rebudes agrupades per temàtica 

Temàtica Aportació / Dubte Resposta  

Activitat 
comercial 
i 
industrial 

Es preveu alguna zona 
per a usos comercials de 
gran superfície 
(>2000m2)? 

El POUM permet la implantació de naus per a 
usos comercials al sector Costa Brava. A 
banda, amb la modificació de la Llei 
comercial, es permet un nou àmbit d’espai 
comercial de 3.000 m2 a la Ciutat esportiva. 

Què es preveu a la zona 
de darrere Mas Cremat? 

Es tracta d’una reserva de sòl industrial sense 
comerç. La idea és que s’hi implantin petits 
tallers i nova indústria.  

Què preveu el POUM per 
a l’àmbit de la Nylstar i 
Rhodia? 

El POUM ho manté com a zona industrial. En 
quan a previsions de futur, el POUM es pot 
considerar conservador: no aposta per fer-hi 
grans transformacions mentre no es modifiqui 
la seva activitat actual. Per a transformacions 
caldria fer un Pla Especial.  



Aportacions rebudes agrupades per temàtica 

Temàtica Aportació / Dubte Resposta  

Altres 

Com es finançaran totes 
les actuacions previstes 
pel nou POUM? 

Entre la documentació del POUM s’inclou un 
estudi d’Agenda, avaluació econòmica 
financera i informe de sostenibilitat  on es fa 
aquesta justificació.  
 
Totes les peces (per exemple les grans 
operacions de zones verdes) estan 
compensades amb trasllats d’edificabilitat, 
exceptuant l’espai de Pinya de Rosa. 

Les al·legacions 
presentades per a 
l’anterior POUM 
compten? 

A efectes jurídics es tracta d’un nou POUM i, 
per tant, no compten. Cal fer noves 
al·legacions si es desitja que es prenguin en 
consideració les aportacions anteriors.  

http://lavola.lavola.net/lvProject/Pages/gestiodocumental.aspxhttp:/www.poum.blanes.cat/wp-content/uploads/2017/POUM_AI/8_Agenda avaluacio economica.pdf
http://lavola.lavola.net/lvProject/Pages/gestiodocumental.aspxhttp:/www.poum.blanes.cat/wp-content/uploads/2017/POUM_AI/8_Agenda avaluacio economica.pdf


Imatges de la sessió 





Cristina Marteles  Mar Vives 
cmarteles@lavola.com  mvives@lavola.com  
 
www.lavola.com 
@Lavola1981 
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